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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2011

(2012/2285(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2011» (COM(2012)0408) 
και τα έγγραφα που την συνοδεύουν (SWD(2012) 227 τελικό, SWD(2012) 228 τελικό, 
SWD(2012) 229 τελικό και SWD(2012) 230 τελικό)1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της OLAF – Ετήσια έκθεση για το 20112,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργάνων3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 
Περιφερειών και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της απάτης (COM(2011)0376)4,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

- έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα 
της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(2011)0914),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης5,

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_el.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 ΕΕ C 344, 12.11.2012, σ. 1.
4 ΕΕ C 264, 8.9.2011, σ. 15.
5 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης –
Ετήσια έκθεση 20102,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-
0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη επωμίζονται από κοινού την ευθύνη για 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και για την καταπολέμηση 
της απάτης, και ότι είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωτίστως τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
περίπου του 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και για την είσπραξη των 
ιδίων πόρων, μεταξύ άλλων υπό μορφή ΦΠΑ και δασμών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέλαβε πρόσφατα ορισμένες σημαντικές 
πρωτοβουλίες σχετικά με μέτρα καταπολέμησης της απάτης·

Γενικές παρατηρήσεις

1. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της απάτης και οποιωνδήποτε άλλων παράνομων 
δραστηριοτήτων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης αποτελεί 
υποχρέωση της Επιτροπής και των κρατών μελών, η οποία παγιώνεται στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. υπενθυμίζει ότι είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών 
αυτών συμφερόντων τόσο στο επίπεδο της είσπραξης των ιδίων πόρων της ΕΕ όσο και 
στο επίπεδο των δαπανών·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 20113 («η 
ετήσια έκθεση της Επιτροπής»)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
έκθεση περιορίζεται στα στοιχεία που διαβιβάζουν με διάφορους τρόπους τα κράτη μέλη 
και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κλίμακα των παρατυπιών και της απάτης, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η συνολική κλίμακα των παρατυπιών 
και της απάτης στα επιμέρους κράτη μέλη ή να προσδιοριστούν και να υποστούν 
κυρώσεις τα κράτη μέλη που επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο παρατυπιών και 
απάτης, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο·

                                               
1 ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0196.
3 COM (2012)0408.
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4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής, το 2011 σημειώθηκε σημαντική μείωση των παρατυπιών που καταγγέλθηκαν 
ως απάτη· διερωτάται, ωστόσο, αν η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει την πραγματική 
κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τις παράνομες δραστηριότητες ή φανερώνει 
απλώς την ανεπάρκεια των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου στα κράτη μέλη·

5. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων εποπτείας και ελέγχου στα κράτη μέλη και να εξασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των παρατυπιών στα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν 
την πραγματική κατάσταση· 

Έσοδα — Ίδια έσοδα

6. υπενθυμίζει ότι η ορθή συλλογή του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών επηρεάζει άμεσα 
τόσο τις οικονομίες των κρατών μελών όσο και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς επίσης 
ότι η βελτίωση των συστημάτων είσπραξης των εσόδων και η εξασφάλιση  της επίσημης 
καταγραφής όλων των συναλλαγών ώστε να πάψουν να πραγματοποιούνται στον χώρο 
της παραοικονομίας θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για όλα τα κράτη 
μέλη·

7. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή αποτελούν 
μείζονα κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι κάθε χρόνο χάνεται 
στην ΕΕ λόγω της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δημόσιο χρήμα που 
εκτιμάται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ζημία περίπου 2.000 
ευρώ για κάθε ευρωπαίο πολίτη· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος των φορολογικών 
απωλειών στην Ευρώπη σήμερα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που δαπανούν τα κράτη 
μέλη για υγειονομική περίθαλψη, και είναι τετραπλάσιο του ποσού που δαπανάται στην 
ΕΕ για την παιδεία·

8. υπογραμμίζει ότι λόγω του μηχανισμού ισοσκέλισης του προϋπολογισμού της ΕΕ με 
έσοδα βασιζόμενα στο ΑΕγχΠ, κάθε ευρώ που χάνεται από απάτη σε σχέση με 
τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται από τους πολίτες της ΕΕ· 
θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι οικονομικοί φορείς που επιδίδονται σε απάτη 
επιδοτούνται ουσιαστικά από τους φορολογούμενους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της απάτης·

9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό της με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
συλλεχθούν αξιόπιστα στοιχεία για το χάσμα όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και 
τον ΦΠΑ στις αντίστοιχες χώρες, και να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με το θέμα·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 98% των παραδοσιακών ιδίων πόρων 
(ΠΙΠ) εισπράττεται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχουν 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις τους στην είσπραξη του 
υπόλοιπου 2%1·

                                               
1 Μελέτη που ανέθεσε το Κοινοβούλιο σχετικά με τις «Διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 
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Τελωνεία

11. υπογραμμίζει ότι, σε ό,τι αφορά τους ΠΙΠ, τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς 
αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι οποίες 
παρακρατούν το 25% για την κάλυψη του κόστους είσπραξης· επαναλαμβάνει ότι η 
αποτελεσματική πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης στον συγκεκριμένο τομέα 
προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και έχει σημαντική επίδραση στην 
εσωτερική αγορά, εξαλείφοντας το αθέμιτο πλεονέκτημα των οικονομικών φορέων που 
αθετούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους έναντι εκείνων που τις τηρούν· υπογραμμίζει ότι 
το πρόβλημα έγκειται ουσιαστικά στις αδήλωτες εισαγωγές ή τις εισαγωγές που 
διαφεύγουν από την τελωνειακή επιτήρηση·

12. εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
ύπαρξη σοβαρών αδυναμιών στην εθνική τελωνειακή επιτήρηση1·

13. υπογραμμίζει ότι η τελωνειακή ένωση είναι χώρος αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ 
και κατά συνέπεια η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ενεργούν με τρόπο ενιαίο, και 
να παρακολουθεί την εφαρμογή τους·

14. υπενθυμίζει ότι στην ΕΕ έχει απλουστευτεί το 70% των τελωνειακών διαδικασιών· 
εκφράζει βαθειά ανησυχία για τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση 
αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες 
στον συγκεκριμένο τομέα, και κυρίως ελλιπείς ή ελλιπώς τεκμηριωμένους ελέγχους, 
χαμηλό επίπεδο χρήσης αυτοματοποιημένων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, 
υπέρμετρη χρήση πρακτικών απλούστευσης, και χαμηλό επίπεδο εκ των υστέρων 
ελέγχων·

15. υπογραμμίζει ότι οι σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και η άμεση πρόσβαση στα 
δεδομένα έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί 
μη ικανοποιητικές τις υπάρχουσες λύσεις· εκφράζει, ιδιαίτερα, βαθειά ανησυχία για τη 
διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων της Eurofisc2 για το 
2011, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012, ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι 
φορολογικές διοικήσεις δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των τελωνείων με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διασταύρωσή τους με τα φορολογικά δεδομένα·

16. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν 
κατόρθωσαν να διασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού 
κώδικα (ΕΤΚ)· υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά οφέλη που εκτιμάται ότι απωλέσθησαν 
λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή του νέου τελωνειακού κώδικα ανέρχονται 
περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες επιχειρησιακές εξοικονομήσεις όσον 
αφορά το κόστος συμμόρφωσης στο πλήρες καθεστώς, και μέχρι 50 δισ. ευρώ στην 
ευρύτερη αγορά του διεθνούς εμπορίου3· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το κόστος 

                                                                                                                                                  
επιδόσεις των διοικήσεων στην είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·
1 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 1.
2 Δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών συγκεκριμένο στόχου μεταξύ των κρατών μελών, που 
δημιουργήθηκε με βάση τον κανονισμό 904/2010.
3 Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Roadmap to Digital Single Market», διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
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της αναβολής της πλήρους εφαρμογής του ΕΤΚ, εκτιμώντας ποσοτικά τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της αναβολής αυτής·

ΦΠΑ

17. υπογραμμίζει ότι η ορθή λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών έχει άμεσες 
επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις ελλείψεις 
που διαπιστώθηκαν στον συγκεκριμένο τομέα από το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκφράζει 
ειδικότερα τη βαθειά ανησυχία του για τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην ειδική 
έκθεση 13/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η εφαρμογή της τελωνειακής διαδικασίας 
421 αντιστοιχούσε από μόνη της, το 2009, σε απώλειες που εκτιμώνται σε 2,2 δισ. ευρώ 
περίπου2 όσον αφορά τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, ποσό που αντιστοιχούσε στο 29% 
του θεωρητικά εφαρμοζόμενου ΦΠΑ επί του φορολογητέου ποσού όλων των εισαγωγών 
που έγιναν με βάση την τελωνειακή διαδικασία 42, το 2009, στα επτά αυτά κράτη μέλη 
της ΕΕ·

18. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι η απάτη με τον ΦΠΑ έχει ευρεία 
διάδοση· επισημαίνει ότι το μοντέλο συλλογής του ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητο από τότε 
που καθιερώθηκε· τονίζει ότι το μοντέλο αυτό είναι παρωχημένο, δεδομένου ότι έχουν 
σημειωθεί πολλές αλλαγές στο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι 
οι πρωτοβουλίες στον τομέα της άμεσης φορολογίας απαιτούν ομόφωνη απόφαση του 
Συμβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες 
που αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, δηλαδή η 
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά 
με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας 
αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2012)0428), 
και η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ 
όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της 
επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι 
πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης (COM(2009)0511), εκκρεμούν αυτή τη 
στιγμή στο Συμβούλιο3·

19. πιστεύει ότι η εξάλειψη των ακαταχώρητων συναλλαγών μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
των ποσών ΦΠΑ που δεν εισπράττονται·

Λαθρεμπόριο τσιγάρων

20. αναγνωρίζει ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία προκαλεί σημαντικές 
απώλειες εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι η 
άμεση απώλεια τελωνειακών εσόδων λόγω λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ εκτιμώνται 

                                                                                                                                                  
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf

1 Εκ των οποίων 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν τα επτά επιλεγμένα κράτη μέλη και 400 εκατομμύρια τα 
21 κράτη μέλη προορισμού των εισαγόμενων αγαθών του δείγματος.
2 Μηχανισμός που χρησιμοποιεί ένας εισαγωγέας για να επιτύχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ όταν τα εισαγόμενα 
αγαθά πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος και ο ΦΠΑ πρέπει να αποδοθεί στο κράτος μέλος 
προορισμού·
3 Απαντήσεις του Επιτρόπου Semeta στο ερωτηματολόγιο που υπέβαλε η Επιτροπή CONT – Βλ.: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
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σε ποσό άνω των 10 δισ. ευρώ ετησίως·

21. αναγνωρίζει ότι η ανατολική μεθόριος αποτελεί ιδιαίτερα προβληματική γεωγραφική 
περιοχή από την άποψη αυτή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση σχεδίου 
δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ 
στην ανατολική μεθόριο της ΕΕ1·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες της OLAF όσον αφορά την 
εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου δράσης· εκφράζει, ιδιαίτερα, την ικανοποίησή του για το 
επιτυχημένο αποτέλεσμα της επιχείρησης «Barrel», με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών, 
καθώς επίσης της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Κροατίας, και της Τουρκίας, και με την 
ενεργό υποστήριξη της ΓΔ φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, της Europol, του Frontex 
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 1,2 
εκατομμυρίων τσιγάρων·

23. χαιρετίζει τη θέσπιση του πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων καπνού, στις 12 Νοεμβρίου 2010, κατά την πέμπτη σύνοδο της διάσκεψης των 
μερών (COP) της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού, της ΠΟΥ·

Δαπάνες

24. υπενθυμίζει ότι το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ επενδύεται στα κράτη μέλη, και ότι 
στους σημερινούς δύσκολους οικονομικούς καιρούς έχει ζωτική σημασία να δαπανώνται 
σωστά τα χρήματα· θεωρεί, επομένως, ότι η καταπολέμηση της απάτης κατά του 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, για τη διευκόλυνση της 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
δαπανώνται για τους κύριους στόχους του, όπως η δημιουργία απασχόλησης και η 
ανάπτυξη·

Γεωργία

25. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής δεν δίνει οριστική 
απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο τα χαμηλά ποσοστά απάτης που αναφέρουν η Γαλλία, 
η Γερμανία, η Ισπανία και το ΗΒ είναι απόρροια μη συμμόρφωσης προς τις αρχές περί 
υποβολής στοιχείων ή της ικανότητας των συστημάτων ελέγχου που διαθέτουν τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη να εντοπίζουν τα κρούσματα απάτης· 

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ολλανδία, η Πολωνία και η Φινλανδία 
έχουν βελτιώσει τη συμμόρφωσή τους όσον αφορά τη συνέπεια στην υποβολή στοιχείων, 
και ότι το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης για την ΕΕ-27 είναι περίπου 93%, που 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 90% σε σύγκριση με το 2010·

Πολιτική συνοχής
27. επισημαίνει ότι το 2011 ορισμένα μεγάλα κράτη μέλη δεν ανέφεραν καμία παρατυπία ως 

απάτη στον τομέα της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τους λόγους 
και να εξετάσει αν λειτουργούν αποτελεσματικά τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου 

                                               
1 SEC(2011) 791.
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των κρατών μελών που δεν αναφέρουν κρούσματα απάτης·

28. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Γαλλία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει 
την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών·

Προενταξιακά κονδύλια

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2011 το ποσοστό ανάκτησης στον 
τομέα της προενταξιακής βοήθειας αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το συνολικό σωρευτικό ποσοστό ανάκτησης (που υπερβαίνει 
το 60%) παραμένει μη ικανοποιητικό·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να στηρίξει την Κροατία και 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στις προσπάθειές τους να 
εφαρμόσουν το σύστημα ΣΔΠ·

OLAF

31. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της OLAF· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1074/1999 (COM(2011)135)·

32. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εξασφαλίζουν 
την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων που γίνονται σε συνέχεια της 
διερεύνησης υποθέσεων από την OLAF·

33. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση, σε ετήσια 
βάση, σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται από 
την OLAF στις δικαστικές τους αρχές, συμπεριλαμβάνοντας τις ποινικές και οικονομικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές·

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της δραστηριότητας για την καταπολέμηση 
της απάτης

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση 
της απάτης1, που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόληψης και του εντοπισμού 
κρουσμάτων απάτης σε επίπεδο ΕΕ·

35. εκφράζει την ικανοποίησή ου για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363 –
πρόταση οδηγίας PIF), η οποία αντικαθιστά τη σύμβαση για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα πρόσθετα πρωτόκολλά 

                                               
1 COM(2011)376.
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της·

36. εκφράζει, ιδιαίτερα, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ορισμός που δίνει η Ένωση 
στα οικονομικά συμφέροντα στην πρόταση οδηγίας PIF περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
επιβεβαίωσε1 ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αφενός της είσπραξης των εσόδων από 
ΦΠΑ σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου και αφετέρου της 
απόδοσης των αναλογούντων πόρων από ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, αφού 
οποιοδήποτε κενό στην είσπραξη των πρώτων οδηγεί δυνητικά σε μείωση των δεύτερων·

37. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III για την 
προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0914), που θα διαδεχτεί το πρόγραμμα Hercule II, του 
οποίου η ενδιάμεση αναθεώρηση απέδειξε την προστιθέμενη αξία του·

38. αναμένει την υποβολή της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που θα είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την 
παραπομπή στη δικαιοσύνη, όσων προκαλούν ζημία σε περιουσιακά στοιχεία των οποίων 
η διαχείριση γίνεται από την ΕΕ ή εξ ονόματός της, την οποία έχει αναγγείλει η Επιτροπή 
για τον Ιούνιο του 2013·

o

o     o

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην επιτροπή εποπτείας της OLAF και στην OLAF.

                                               
1 Απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-539/09, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΕΕ C 25, 28.1.2012, σ. 5).


